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Voorwoord
Op aanraden van een van onze meest deskundige leden gingen wij deze vakantie op zoek naar de Scharrelaar
in de Franse Cevennen. Voor de niet-kenners, dit is een bijzondere vogel. Het verhaal is snel vertelt, we zagen
hem niet. Maar we zagen nog meer niet, eigenlijk zagen we bijna niets. Ja, een stuk of vijf soorten gieren,
steenarenden en honderden bijeneters maar verder? Wat er hier door het bos vliegt en vooral rond het huis, in
de polder en op de heide is vele malen rijker dan op de meest natuurrijke plaatsen in Zuid-Europa. Dit moet
komen door de ontstellende hoeveelheid voedsel die hier voorhanden is. Op de schrale kalkbodems daar
groeien dan wel de meest bijzonder planten, fladderen de fraaiste vlinders en vliegen de mooiste vogels maar
slechts in uiterst kleine aantallen. Er is gewoon niet veel te eten. Wat je er bijvoorbeeld niet ziet zijn kraaien,
wat op zich al aangeeft dat de kost er schraal is.
Is het er echter een beetje voedselrijk en hebben ze de grond net als hier niet voor landbouw in gebruik dan
weet je niet wat je ziet. Maar net als in Nederland zijn ook deze gebieden zeldzaam.
We doen het maar weer een jaar met de gewone soorten om ons heen en voelen ons hierbij uitstekend thuis.
Piet de Jongh
Najaarscursus met als leidraad “Graslanden en Heide”.
Komend najaar wordt deze cursus gegeven in De Bonte Hoeve, Hogevaart 85 te Sprang Capelle
De cursus gaat op donderdag 9 oktober van start. Meldt u zich zo snel mogelijk aan, er kunnen maximaal 25
personen deelnemen.
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten: 4 avonden en 1 buiten-excursie De avonden worden van 20.00 tot
22.00 uur gehouden. De cursusbijeenkomsten vinden plaats op 9 oktober, 30 oktober, 13 november en 27
november. De datum voor een eventuele excursie wordt later vastgesteld.
De cursus kost € 20 voor ivn-leden en donateurs. Niet-leden betalen € 30. Koffie of thee en cursusmateriaal
zijn hierbij inbegrepen.
U kunt zich tussen 19.00 en 20.00 uur aanmelden bij Kees Kraneveld tel. 0416-336499 en tevens is
aanmelden via zijn e-mailadres mogelijk. (kees.kraneveld@ivndewaerdman.nl )
Wees er snel bij want vol=vol.
Kees Kraneveld

Winterwandeltocht door het Slagenlandschap.
Beste leden en donateurs van IVN De Waerdman,
Wandelt u op 30 december 2014 mee door het schitterende Slagenland bij Sprang-Capelle? IVN De
Waerdman-De Langstraat organiseert samen met de gemeente Waalwijk en het Platform de Langstraat een
winterwandeltocht door het natuurgebied De Langstraat van Staatsbosbeheer.
De wandeling begint om 10.30 u. en eindigt rond 14.30 u. Tussen 12.00 u. en 12.45 u. wordt er gepauzeerd met
soep en roggebrood met spek op de Bonte Hoeve van de familie Verhoeven. IVN De Waerdman trakteert nog
op een borreltje. In verband met de consumpties moet u zich wel aanmelden. Dat kan bij Piet de Jongh per email pdejongh@waalwijk.nl of per telefoon bij Giel de Haan 0416-335294. Er zijn geen kosten aan verbonden.
De startlocatie is de parkeerplaats aan het Halve Zolenfietspad aan de Julianalaan te Sprang-Capelle. Het is
belangrijk om goede schoenen aan te trekken.
P. de Jongh

Ganzentocht naar Zeeland.
Onze jaarlijkse ganzentocht zal gehouden worden op 21 februari 2015. We vertrekken exact 08.00 uur vanaf
het Anton Pieckplein te Drunen. We hopen weer op een volle bus. Tussen 17.00 en 18.00 uur zijn we weer
terug. Uiteraard worden ’s -morgens weer een paar kopjes koffie gedronken met een ……. U dient zelf uw lunch
mee te nemen. De kosten voor deze dagtocht zijn nog steeds 17,50 euro per persoon, incl. genoemde koffie.
Het bedrag gelieve u tijdens de busrit contant en gepast te betalen.
Voor eventuele informatie tussen 19.00 en 20.00 uur te bellen met Stan van Dongen (0416-335777) tevens
aanmelden via zijn e-mailadres mogelijk. ( pa3ebf@home.nl )
Stan van Dongen

Contributie.
Vanaf januari 2014 kunt u uw contributie betalen via rekeningnummer: NL49INGB0003607053
t.n.v. IVN afd. de Waerdman-de Langstraat te Waalwijk o.v.v. contributie 2014 .Leden € 15,
huisgenootleden € 2,50 en donateurs € 10 en huisgenootdonateurs € 2,50.
Als u al betaald hebt, dan geldt dit bericht niet voor u.
Het Bestuur
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10.00 Wandeling vanaf Café De Rustende Jager, Oude Bossche Baan 11,
Biezenmortel.
09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
20.00 Lezing door Rien Kersten met Windbestuiving en toch insecten. De Haven,
Leefdaelhof 11 te Waalwijk.
13.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
10.00 Wandeling vanaf Café Galgenwiel, Burg. Smeelelaan 124, Waalwijk.
09.00 Veldwerkgroep.
13.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
10.00 Wandeling Café 'de Drie Linden' te Giersbergen.
20.00 Lezing door Geert Engels over Nationaal Park De Brenne. De Haven,
Leefdaelhof 11 te Waalwijk.
09.00 Veldwerkgroep.
20.00 Lezing door Arie Koster over Bijen en drachtplanten. De Haven, Leefdaelhof
11 te Waalwijk.
------ Geen bijeenkomst betreffende Inventarisatie door plantenwerkgroep.
10.00 Wandeling vanaf Café 'de Roestelberg', Roestelbergseweg 2, Kaatsheuvel.
09.00 Veldwerkgroep.
10.30 Winterwandeling vanaf de parkeerplaats aan het Halve Zolen fietspad aan
de Julianalaan te Sprang-Capelle. Aanmelden, zie info in nieuwsbrief.
13.30 Nieuwjaarsreceptie.
Café-restaurant De Roestelberg, Roestelbergseweg 2, Kaatsheuvel.
08.00 Ganzentocht naar Zeeland. Aanmelden, zie info in nieuwsbrief.

Voor informatie over Plantenwerkgroep kunt u contact opnemen met Theo Boonmann tel. 0416-376378
Voor informatie over Landschapsbeheer kunt u contact opnemen met Henk van Gelder tel. 0416-333247
Voor informatie over Lezingen kunt u contact opnemen met Ad van Oosterhout tel. 013 - 5710944

Het bestuur wil het gebruik van e-mail voor het toesturen van de nieuwsbrief en andere stukken
promoten. Het bespaart kosten. Doe mee en stuur een mail aan het secretariaat.
giel.dehaan@ivndewaerdman.nl

Groeten, Giel de Haan
Kijk eens op de site van onze vereniging: www.ivn.nl/afdeling/ivn-de-waerdman

